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ПРОДАЖ ТА СЕРВІС

АВТОРИЗОВАНИЙ ПАРТНЕР

Сертифікат якості:  ISO 9001
Продукція сертифікована  

за європейськими стандартами

5те ПOКOЛІННЯ  
ВИСОКОЇ БЕЗПЕКИ

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ
ВАШОЇ БЕЗПЕКИ 

НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ
MUL-T-l OCK MТ5®+

Подбайте про свою безпеку  
та безпеку майна завчасно!

Інвестиції у якісну високобезпечну 
продукцію забезпечать Вам надійний 

захист і моральний спокій на довгі роки.
Звертайтесь до професіоналів!

Продаж, монтаж, сервіс, 
гарантійне та післягарантій-

не обслуговування продукції 
Mul-T-Lock® МТ5®+ в Україні здійснюють професійні 
Локсмайстер-центри, в яких працює кваліфікований 
персонал, що пройшов відповідне навчання.



лІНІЙКА ПРОДуКцІї  
Mul-T-lock® мТ5®+
Те, про що мріяли прихильники продукції 
Mul‑T‑Lock® здійснилось! Mul‑T‑Lock® пропо‑
нує нову платформу циліндрів та замків 5‑го 
покоління високої безпеки – Mul‑T‑Lock® 

МТ5®+.  Завдяки унікальному поєднанню 
простоти та безпеки, циліндри та замки 
МТ5®+ можуть застосовуватись на будь‑
якому об’єкті – від приватної оселі до надве‑
ликого корпоративного об’єкту та забезпе‑
чують найвищий рівень безпеки, надійний 
захист від неавторизованого виготовлення 
ключів та зручність у користуванні.

ОДИН КлЮЧ – 
бЕЗлІЧ мОЖлИВОСТЕЙ

МеХАніЧнА СиСТеМА
Mul-T-lock® МТ5®+ 

• патентований двосторонній ключ 
з спеціальним інтерактивним елемен‑
том – Альфа‑пружина, нарізкою для 
телескопічних пінів та нарізкою – «змій‑
кою» для пінів запірної планки
• персональна кодова картка з записом 
комбінації ключа на магнітній стрічці
• код ключа може бути зчитаний тільки 
на верстаті КС5 з кодової картки

Mul-T-lock® МТ5®+ Synerkey

• ключ Mul‑T‑Lock®  МТ5®+ 
SynerKey з інтегрованим 
у голов ку ключа безконтакт‑
ним транспондером забезпечує 
користувачеві зручність завдяки 
користуванню ключем як для 
відчинення механічних замків та 
циліндрів Mul‑T‑Lock® МТ5®+, так 
і дверей, обладнаних електронни‑
ми пристроями контролю доступу 
на безконтактних картках. Тип 
транспондеру: EM‑Marine 125 
кГц (сумісний з кон тролерами 
Rosslare), Mifare 13,56 МГц

еЛеКТРоМеХАніЧнА СиСТеМА
Mul-T-lock® МТ5®+ clIQ

• Mul‑T‑Lock® МТ5®+ CLIQ – систе‑
ма електронно‑механічного кон‑
тролю доступу, що поєднує в одно‑
му продукті механічну частину на 
базі циліндра Mul‑T‑Lock® МТ5®+ 
та електронну систему авторизації 
прав доступу. 
• Ключі містять елементи живлен‑
ня та мікросхему. У циліндрі крім 
механічної частини вмонтовано 
мікросхему та пристрій блокування на базі мініатюрного 
електромотора. 

Mul-T-lock® SynerclIQ МТ5®+ 

• SynerCLIQ МТ5®+ – це ключ 
Mul‑T‑Lock®  МТ5®+ CLIQ з інтегрова‑
ним у головку ключа безконтактним 
транспордером. Таке поєднання дає 
унікальну можливість одним ключем 
відмикати механічні замки та цилін‑
дри, електронно‑механічні системи 
контролю доступу Mul‑T‑Lock® МТ5®+ 
CLIQ та електронні пристрої на без‑
контактних картках.

ТЕхНОлОгІя Mul-T-lock® мТ5®+
Це революційна система замикання, у якій втілений досвід, 
набутий світовим лідером протягом трьох десятиліть. Циліндри 
та замки Mul‑T‑Lock®  МТ5®+ – це новітня розробка компанії   
Mul‑T‑Lock®, в якій інтегровано кілька запатентованих рішень. 
Продукція Mul‑T‑Lock®  МТ5®+ поєднує у собі традиційну для 
Mul‑T‑Lock® систему телескопічних пінів, запатентований ін‑
терактивний елемент нового типу та Locking Bar.

ТеХніЧні ХАРАКТеРиСТиКи:

• надвисокий рівень захисту від маніпулювання.

• традиційна можливість об'єднання до системи «Один ключ».

• розширені можливості побудови надскладних систем 
«Майстер‑ключ».

• циліндр Mul‑T‑Lock®  МТ5®+ сертифіковано Trezor Test за EN 
1303 за найвищими класами секретності, зносостійкості, стій‑
кості до зламу та стійкості до корозії та впливу температур.

Додай до високобезпечного циліндра  
якісний замок і захисну фурнітуру та отримай 

Комплексне рішення безпеки для вхідних дверей.

• три незалежних ме-
ханізми блокування: 
 – 5 телескопічних 
пінів;
 – спеціальний пін, 
який розташований 
у незалежній від 
інших пінів площині;
 – запірна планка, 
яка керується 5 спеці-
альними пінами

• кількість кодових комбінацій: більше 150 млн.

• захист від свердлування

Результат на останній сторінці

замки багато-
спрямовані

замки основні 
та фурнитура

замки накладні замки висячі
замки 

для обладнання

замки 
додаткові

Циліндри 


